ŠPORTNA ZVEZA RADOVLJICA,
BLED, BOHINJ, GORJE
Gorenjska cesta 26, 4240 Radovljica
Tel., faks: 04/53 05 730, GSM: 041 718 965
e-mail: sportzv@s5.net, sportzv@telemach.net
KOMISIJA ZA MALI NOGOMET
Sestanek KMN 19.5.2020 ob 20 uri gasilski dom Radovljica
Prisotni: Bajt Brane, Planinšek Marjan, Ažman Blaž, Fajfar Gorazd, Ažman Luka, Vovk
Branko, Antolin Rudi
1. Pregled sklepov zadnje seje:
- Vsi sklepi so bili z nekaterimi pripombami realizirani. Pripombe so
predstavljene v tem zapisniku pod točko razno.
2. Potek drugega dela prvenstva:
- Pričetek, upoštevanje ukrepov glede Covida-19 in zaključek.
Drugi del tekmovanja se bo pričel z šest tedenskim zamikom, kot je bilo prvotno
predvideno. Pričelo se bo v nedeljo 7.6.2020. 11. kolo se bo odigralo v četrtek
25.6.2020 na praznik dneva državnosti. Zadnje 14. kolo pa v nedeljo, 12.7.2020.
zaključni turnir in podelitev pokalov pa bo en teden kasneje na Lipcah. Treba
pa bo upoštevati vse ukrepe NIJZ, ki do takrat še ne bodo sproščeni. Nekateri
od teh so sledeči: dovoljena pristnost do 50 obiskovalcev z varnostno
medsebojno razdaljo, rokovanje med sodniki in igralci ne bo, prepovedano pa
je tudi pljuvanje po igrišču in pa vratarja v rokavice.
3. Razno:
- Pripomba Blaža Ažmana na preteklo delo vodja tekmovanja, Luka Ažmana. V
bodoče naj bo boljše, v nasprotnem primeru naj se ga zamenja.
- Vodja tekmovanja napako, glede kaznovanega igralca ekipe ŠD Ribno Jureta
Vovka, prizna. Vendar napaka je po mnenju KMN obojestranska. S tem je
primer zaključen.
- Zapisniki tekem in posledično rezultati le teh, morajo biti do ponedeljka zvečer
objavljeni.
- V zapisniku morajo biti objavljeni igralci, ki v tekočem krogu ne smejo igrati.
- Rudi Antolin opozori naj se v pravilniku spremeni 7.-10. člen, ki govorijo o
disciplinskih postopkih.
- Vodja ekipe ima pravico vpogleda v sodniški zapisnik o prekršku.
- Gorazd Fajfar poda pripombo na pripravljenost igrišča v Ljubnem. Trdi, da je
neprimerno za igranje v tem delu prvenstva.
- Predsednik KMN je zadolžen, da preveri kakšno je realno trenutno stanje
igrišča v Ljubnem in se pogovori z oskrbnikom. Na podlagi tega bo KMN
prižgala zeleno oz. rdečo luč za igranje na omenjenem igrišču.
- Naslednji dan po sestanku je bilo igrišče pregledano in dogovor z oskrbnikom
igrišča da bo na dan tekmovanja igrišče brezhibno pripravljeno.

Zapisal: Predsednik KMN B. Vovk

